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Arrecadação 
de leilão do 5G 

deve ultrapassar 
R$ 50 bi, diz 

ministro
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Marília Mendonça 
e mais quatro

 pessoas morrem 
em queda 
de avião
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O Pró-Menor Dom O Pró-Menor Dom 
Bosco, desde o Bosco, desde o 
início sempre teve a  início sempre teve a  
preocupação de dar preocupação de dar 
oportunidade oportunidade 
profissional aos profissional aos 
jovensjovens
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FIQUE LIGADO. FIQUE ON.

Marília Mendonça e mais quatro pessoas 
morrem em queda de avião

O Corpo de Bombei-
ros de Minas Gerais con-
firmou na tarde de hoje 
(5) que a cantora Marília 
Mendonça está entre os 
mortos na queda de um 
avião de pequeno porte 
no distrito de Piedade de 
Caratinga, no município 
de Caratinga (MG).

“O Corpo de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais 
informa que nesta sex-
ta (5) ocorreu a queda de 
uma aeronave de peque-
no porte, modelo Beech 
Aircraft, na zona rural de 
Piedade de Caratinga. O 
CBMMG confirma que a 
aeronave transportava a 

cantora Marília Mendon-
ça e que ela está entre as 
vítimas fatais”, diz nota 
divulgada pela corpora-
ção.

Em nota, a assessoria 
da cantora informou que 
também morreram no aci-
dente o produtor Henri-
que Ribeiro, o tio e asses-
sor de Marília Mendonça, 
Abicieli Silveira Dias Fi-
lho, o piloto e o copilo-
to da aeronave. “O avião 
decolou de Goiânia com 
destino a Caratinga/MG, 
onde Marília teria uma 
apresentação esta noite”, 
informou a assessoria da 
cantora, que colecionava 

vários suces-
sos musicais 
e era conhecida 
como Rainha 
da Sofrência.

De acordo 
com o por-
ta-voz do 
Corpo de 
B o m b e i r o s 
Militar de Minas Ge-
rais, tenente Pedro 
Aihara, a corporação foi 
acionada às 15h30 para 
atender à ocorrência. Se-
gundo ele, a aeronave tem 
prefixo PT-ONJ e caiu em 
uma região com cursos 
d’água, nas proximidades 
da BR-474. Até o momen-
to, três corpos foram reti-
rados do avião.

“Assim que as equi-
pes chegaram iniciaram 
os trabalhos de desen-
carceramento e de aces-
so forçado [à aeronave]. 
Quando adentraram no 
interior, verificaram a 
existência de alguns óbi-
tos, incluindo da cantora 
Marília Mendonça”, disse.

Agora há pouco a 

Companhia Energética 
de Minas Gerais (Cemig) 
informou, por meio de 
nota, que o bimotor atin-
giu um cabo de uma torre 
de distribuição de ener-
gia antes de cair em uma 
cachoeira.

 “A Cemig informa que o 
avião bimotor que trans-
portava a cantora Marília 
Mendonça e outras qua-
tro pessoas atingiu um 
cabo de uma torre de dis-
tribuição da companhia 
no município de Caratin-
ga”, informou a empresa, 
em nota. “A Cemig mani-
festa seu pesar pelas víti-
mas do acidente e presta 
solidariedade a familiares 
e amigos”.
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FIQUE LIGADO. FIQUE ON.

Wilson Lima e ministro Marcelo 
Queiroga abrem ação de 

educação em saúde em Manaus, 
no Dia da Malária nas Américas

O Amazonas recebe neste 
sábado (6) uma mobilização 
social de educação em saú-
de, promovida pelo Ministério 
da Saúde, em parceria com o 
Governo do Estado, por meio 
da Fundação de Vigilância em 
Saúde do Amazonas – Dra. 
Rosemary Costa Pinto (FVS-
-RCP). O governador Wilson 
Lima e o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, abrem o 
evento, que é realizado em 
alusão ao Dia da Malária nas 
Américas.

A programação acontece 
a partir das 8h, no Centro de 
Convivência da Família Padre 
Pedro Vignola, no bairro Cida-
de Nova, zona norte da capi-
tal. O Amazonas foi escolhido 
para sediar a ação após regis-
trar redução de 7% no número 
de casos de malária entre ja-
neiro e outubro deste ano, em 
comparação com o mesmo 
período de 2020, segundo da-
dos da FVS-RCP.

“O ministro vem ao Amazo-
nas, porque o estado é uma 
referência no combate à ma-

lária e, neste sábado, é o dia 
do combate à malária nas 
Américas. É mais uma vez que 
o ministro vem ao Amazonas, 
já esteve por aqui em algumas 
outras oportunidades e, além 
dessas ações voltadas para 
questão da malária na Amazô-
nia, ele também irá visitar os 
postos de vacinação que nós 
estamos montando, inclusive 
nos shoppings”, disse o go-
vernador ao se referir à ação 
de vacinação do estado, que 
inicia neste sábado em cinco 
shoppings de Manaus.

O evento conta com oito 
estandes coordenados pelas 

instituições parceiras da FVS-
-RCP engajadas no combate à 
malária: Secretaria de Estado 
da Saúde (SES-AM), Fundação 
de Medicina Tropical Dr. Hei-
tor Vieira Dourado (FMT-HVD), 
Laboratório Central de Saúde 
Pública (Lacen), Secretaria de 
Estado de Educação e Des-
porto, Secretaria Municipal de 
Saúde de Manaus (Semsa-Ma-
naus) e Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia (Inpa). 

Além da capital, a mobiliza-
ção acontece simultaneamen-
te nos municípios do interior, 
sob a coordenação das secre-
tarias municipais de Saúde.

Presidente da CPI da 
Amazonas Energia 

denuncia tentativa de 
intimidação por parte 

da empresa

O presidente da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) da Amazonas Energia, 
deputado estadual Sinésio 
Campos (PT), denunciou na 
tarde desta quinta-feira (4), 
durante a reunião da Comis-
são instaurada na Assembleia 
Legislativa do Amazonas 
(Aleam), que funcionários 
da empresa investigada pela 
CPI foram, pela parte da ma-
nhã, até a sua casa e substi-
tuíram o medidor de energia 
sem permissão ou aviso pré-
vio. Para o parlamentar essa 
ação configura uma tentati-
va de intimidar as atividades 
da Comissão. 

Durante a reunião, o de-
putado apresentou um vídeo 
de uma câmera de segurança 
que mostra a equipe da con-
cessionária trocando o me-
didor. “A equipe da empresa 
foi direto ao contador, sem 
avisar quem estava em casa 
e retiraram os lacres, que de-
veriam ser objetos de perícia 
e jogaram na rua. Mas nada 
disso me amedronta, os tra-
balhos vão continuar. É pre-
ciso parar esse absurdo que 
a população vem sofrendo”, 
declarou o deputado. 

A denúncia de Sinésio 
Campos vai ao encontro de 
outras feitas durante a reu-
nião da comissão, como a do 
cidadão Wenceslau de Arau-
jo Botelho, que teve sua casa 
invadida por uma equipe da 
concessionária de energia e 
divulgou o fato em um vídeo 
que publicou nas redes so-
ciais. 

“Após a mídia repercutir 
o vídeo,  fui multado em R$ 
4.954. Procurei ajuda do Ins-
tituto de Defesa do Consu-
midor (Procon-AM), que exi-
giu comprovação de motivo 
da multa e a empresa nunca 
apresentou nenhuma justifi-
cativa”, disse o cidadão con-
vidado a depor na CPI para 
falar sobre as arbitrarieda-
des que sofreu.

Therezinha Ruiz e Marinha do Brasil 
discutem plano de bacias para regularização de 

flutuantes do Tarumã
A regularização dos flu-

tuantes da orla do Taru-
mã-açu, zona Oeste de 
Manaus, foi tema da reu-
nião entre a deputada 
estadual professora The-
rezinha Ruiz (PSDB), Ma-
rinha do Brasil e demais 
entidades e instituições 
que compõem o grupo de 
trabalho responsável por 
debater e criar políticas 
públicas que norteiem o 
uso do espelho d’água na-
quela área.

“ Debatemos a situação 

do nosso rio, a quantida-
de de flutuantes estabele-
cidos naquela e também 
meios para regularizá-
-los, sempre dentro dos 
preceitos da preservação 
ambiental. Esta é uma 
luta desde o ano de 2019, 
continuamos trabalhando 
para fazer a regulariza-
ção possível e cuidar das 
águas do nosso Amazo-
nas”. Durante a reunião,  
uma roda de conversa de-
bateu os temas já discu-
tidos em outras reuniões 

e foi sugerido que o GT 
faça um requerimento de 
indicação solicitando um 
estudo técnico para mo-
dificações na Norma 11, 
à Marinha do Brasil, que 
estabelece procedimen-
tos para padronizar a so-
licitação de parecer para a 
realização de obras sobre 
e às margens das Águas 
Jurisdicionais Brasileiras 
(AJB), no que concerne ao 
ordenamento do espaço 
aquaviário e à segurança 
da navegação.
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FIQUE LIGADO. FIQUE ON.

Arrecadação de leilão do 5G 
deve ultrapassar R$ 50 bi, diz 

ministro
O ministro das Comuni-

cações, Fábio Faria, disse 
hoje (4) acreditar que o va-
lor de arrecadação do lei-
lão do 5G deve ultrapassar 
os R$ 50 bilhões inicial-
mente previstos. Durante 
live semanal do presiden-
te Jair Bolsonaro, Faria 
classificou o leilão como o 
maior do setor em toda a 
América Latina.

“Estamos, hoje, no va-
lor estimado de R$ 50 bi-
lhões. Deve terminar ama-
nhã (5) de manhã. Antes 
da live, já estava em R$ 43 
bilhões. Vai passar dos R$ 
50 bilhões. Até amanhã, 
a gente tem esse número. 
É o maior leilão da histó-
ria das telecomunicações 
da América Latina inteira. 
Isso mostra que o Brasil, 
quando quer trabalhar e 
fazer bem-feito, ele faz.”

Segundo o ministro, em 
janeiro de 2019, quase 50 
milhões de brasileiros não 
tinham acesso à internet. 

Desses, 9 milhões passa-
ram a estar conectados, 
incluindo 500 aldeias in-
dígenas e mais de 10 mil 
escolas, totalizando 15 mil 
pontos de internet insta-
lados no país. “Só que a 
gente não tem como levar 
internet pro Brasil todo 
só com wi-fi. Até porque 
o Brasil é muito grande e 
a internet de fibra ótica 
é muito melhor. A gente 
vai fazer o leilão e o Brasil 
vai ser o primeiro país da 
América Latina a colocar o 

5G funcionando”, disse.
O ministro destacou que 

o formato do leilão é não 
arrecadatório. “Vão entrar 
R$ 50 bilhões no caixa – R$ 
10 bilhões ficam pro go-
verno e R$ 40 bilhões vão 
pro setor de telecomuni-
cações, para levar inter-
net para as 40 milhões de 
pessoas que não têm. Nes-
sas 9,8 mil localidades sem 
internet, zero, vai chegar 
internet pra todo mundo 
e de alta qualidade”, com-
pletou.

Deltan Dallagnol 
anuncia saída do 

Ministério Público

O procurador da Re-
pública Deltan Dallagnol 
anunciou na quinta-feira 
(4) nas redes sociais que vai 
pedir desligamento defini-
tivo do Ministério Públi-
co Federal (MPF). Servidor 
concursado, Deltan atuou 
como chefe da força-tare-
fa da Operação Lava Jato 
em Curitiba entre 2014 e 
2020. 

Em um vídeo postado 
na internet, o procurador 
disse que passou 18 anos 
no Ministério Público, mas 
que o trabalho de comba-
te à corrupção vem sendo 
enfraquecido. 

“Eu creio que agora eu 
posso fazer mais pelo país 
fora do Ministério Público, 
lutando com mais liberda-
de pelas causas em que eu 
acredito. Às vezes, é ne-
cessário dar um passo de 
fé na direção dos nossos 
sonhos. Eu tenho várias 
ideias sobre como eu pos-
so contribuir e serei capaz 
de avaliar, refletir e orar 
melhor sobre essas ideias 
depois de sair do Minis-
tério Público. Assim que 
essas ideias se concretiza-
rem em planos e ações, eu 
vou compartilhar com vo-
cês”, afirmou. 

Em setembro do ano 
passado, Deltan deixou o 
comando da Lava Jato no 
Paraná após seis anos no 
cargo. Na ocasião, ele afir-
mou que se afastou por 
questões de saúde em sua 
família.

Presidente do Senado pode levar PEC dos 
Precatórios direto para plenário

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-RO), 
não afasta a possibilidade de 
levar a Proposta de Emenda à 
Constituição dos Precatórios, 
a PEC 23/21, direto para o ple-
nário da Casa, sem passar por 
comissão. Em entrevista cole-
tiva na noite de hoje (4), Pa-
checo falou sobre o assunto. 
Outra possibilidade é a PEC 
passar primeiro pela Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ), presidida pelo senador 
Davi Alcolumbre (DEM-AP).

“Se aprovado [o texto] na 
Câmara, nós levarmos dire-
tamente ao plenário é uma 
possibilidade que existe, mas 
não podemos desconsiderar a 

possibilidade de apreciar pela 
CCJ. E percebo no presidente 
Davi Alcolumbre essa disposi-
ção e esse senso de urgência 
em relação à PEC dos Preca-
tórios”, disse Pacheco.

O presidente do Senado fez 
uma defesa em prol do debate 
sobre o assunto. Para ele, é im-
portante o Congresso debater 
e chegar a uma conclusão so-
bre a questão dos precatórios, 
bem como viabilizar o Auxílio 
Brasil, que substituiria o Bolsa 
Família e transferiria uma ren-
da mensal de R$ 400 aos mais 
carentes. Para ele, é impor-
tante chegar a uma solução 
sobre um auxílio financeiro 
aos mais pobres sem que isso 

fure o teto de gastos.
Precatórios são dívidas da 

União que resultam de sen-
tenças judiciais as quais não 
cabe mais recurso. A propos-
ta define o valor de despesas 
anuais com precatórios, cor-
rige seus valores exclusiva-
mente pela taxa Selic e muda 
a forma de calcular o teto de 
gastos. Na prática, abre es-
paço fiscal no Orçamento da 
União para o pagamento do 
novo benefício assistencial 
criado pelo governo, o Auxí-
lio Brasil. Chamada de “PEC 
do Calote” por parlamentares 
contrários, a medida autoriza 
o pagamento parcelado dos 
precatórios.
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FIQUE LIGADO. FIQUE ON.

NNa última quinta-feira a última quinta-feira 
(3) aconteceu a fes-(3) aconteceu a fes-
ta em comemoração ta em comemoração 

aos 40 anos do Pró-Menor aos 40 anos do Pró-Menor 
Dom Bosco, que foi marcada Dom Bosco, que foi marcada 
por apresentações e exposi-por apresentações e exposi-
ções de projetos dos alunos ções de projetos dos alunos 
e entrega de certificados aos e entrega de certificados aos 
parceiros da instituição. O parceiros da instituição. O 
diretor do Pró-Menor Dom diretor do Pró-Menor Dom 
Bosco, Padre Felipe Baziére Bosco, Padre Felipe Baziére 
concedeu entrevista para o concedeu entrevista para o 
ON JORNAL falando da tra-ON JORNAL falando da tra-
jetória da instituição, o tra-jetória da instituição, o tra-
balho em prol dos jovens e balho em prol dos jovens e 
adolescentes e os desafios adolescentes e os desafios 
atuais. Confira a entrevista a atuais. Confira a entrevista a 
seguir:seguir:

ON JORNAL Qual é a ori-ON JORNAL Qual é a ori-
gem do Pró-Menor Dom gem do Pró-Menor Dom 
Bosco?Bosco?

Felipe BalziereFelipe Balziere – O Pró-Me- – O Pró-Me-
nor Dom Bosco nasceu em nor Dom Bosco nasceu em 
1981. Quem começou tudo 1981. Quem começou tudo 
foi o padre Marcelo Betorluci, foi o padre Marcelo Betorluci, 
salesiano de Dom Bosco que salesiano de Dom Bosco que 
sempre vibrou pela juventu-sempre vibrou pela juventu-
de, em especial a juventude de, em especial a juventude 
necessitada. Naquela época necessitada. Naquela época 
o Alvorada ainda era chama-o Alvorada ainda era chama-
da de cidade das palhas, com da de cidade das palhas, com 
um  contexto social muito di-um  contexto social muito di-
ferente com muita invasão e ferente com muita invasão e 
uma  carência social das fa-uma  carência social das fa-
mílias enorme. Ele procurou mílias enorme. Ele procurou 
dar uma resposta as neces-dar uma resposta as neces-
sidades dos jovens daquela sidades dos jovens daquela 
época. época. 

O Pró-Menor Dom Bosco, O Pró-Menor Dom Bosco, 
desde o início sempre teve desde o início sempre teve 
a  preocupação de dar opor-a  preocupação de dar opor-
tunidade profissional aos jo-tunidade profissional aos jo-
vens. vens. 

ON – Mas a preocupação ON – Mas a preocupação 
era focada na profissionali-era focada na profissionali-
zação somente?zação somente?

FBFB -  O Pró-Menor sempre  -  O Pró-Menor sempre 
se preocupou com a educa-se preocupou com a educa-
ção, com a profissionaliza-ção, com a profissionaliza-
ção e com a preparação para ção e com a preparação para 
a vida. É importante preparar a vida. É importante preparar 
para o jovem passar na pro-para o jovem passar na pro-
va, mas é preciso prepará-lo va, mas é preciso prepará-lo 
para passar na vida também. para passar na vida também. 
Muitos destes jovens.Muitos destes jovens.

ON – E como era a dinâ-ON – E como era a dinâ-
mica no início?mica no início?

FB FB  - O bairro Alvorada  - O bairro Alvorada 
sempre foi muito populoso. sempre foi muito populoso. 
Naquela época era um lugar Naquela época era um lugar 

“
Enrevista com 

Padre Felipe Balzière, Diretor 
do Pró-Menor Dom Bosco

O Pró-Menor Dom Bosco, 
desde o início sempre teve a  

preocupação de dar oportunidade 
profissional aos jovens

sem muitas oportunidades. sem muitas oportunidades. 
No Pró-Menor já havia cur-No Pró-Menor já havia cur-
sos e atividades, durante a  sos e atividades, durante a  
semana e, no fim de semana, semana e, no fim de semana, 
a casa estava  aberta para ati-a casa estava  aberta para ati-
vidades de lazer, educativas vidades de lazer, educativas 
e evangelizadoras também. e evangelizadoras também. 
Isso ajudou a resgatar muitos Isso ajudou a resgatar muitos 
jovens e dar oportunidades. jovens e dar oportunidades. 

ON – Quais eram os desa-ON – Quais eram os desa-
fios naquela épica e como é fios naquela épica e como é 
hoje? hoje? 

FBFB - Nos sabemos que  - Nos sabemos que 
os jovens quando não têm os jovens quando não têm 
oportunidades vão facilmen-oportunidades vão facilmen-
te para a marginalidade. hoje te para a marginalidade. hoje 
também, mas de outra ma-também, mas de outra ma-
neira. Eu lembro que em 1990 neira. Eu lembro que em 1990 

era a época das galeras (gan-era a época das galeras (gan-
gues de rua que eram muito gues de rua que eram muito 
violentas em Manaus). Hoje violentas em Manaus). Hoje 
não se fala mais nisso, mas as não se fala mais nisso, mas as 
feições do crime são outras.feições do crime são outras.

ON- E além da violência o ON- E além da violência o 
que mais afeta os jovens de que mais afeta os jovens de 
hoje?hoje?

FBFB - Hoje temos jovens per- - Hoje temos jovens per-
didos e confusos por sofri-didos e confusos por sofri-
mentos afetivos emocionais. mentos afetivos emocionais. 
E a pandemia veio acentuar E a pandemia veio acentuar 
isso. Hoje atenção para saú-isso. Hoje atenção para saú-
de mental e saúde emocional de mental e saúde emocional 
é muito importante. È neces-é muito importante. È neces-
sário o Pró-Menor se adap-sário o Pró-Menor se adap-
tarão ao mundo de hoje que tarão ao mundo de hoje que 
não é o mesmo de 40 anos não é o mesmo de 40 anos 

“
atrás. Buscamos sempre pre-atrás. Buscamos sempre pre-
parar o jovem para tirá-lo das parar o jovem para tirá-lo das 
mazelas, como a desocupaçõ, mazelas, como a desocupaçõ, 
o crime e a  violência, dando o crime e a  violência, dando 
perspectivas de vida, ajudan-perspectivas de vida, ajudan-
do a fazer sonhar, mostran-do a fazer sonhar, mostran-
do que um mundo diferente do que um mundo diferente 
é possível. Podemos ter todo é possível. Podemos ter todo 
esse ar de fraternidade o que esse ar de fraternidade o que 
tem uma importância muito tem uma importância muito 
grande. grande. 

Queremos dar uma razão Queremos dar uma razão 
de viver, mostra para estes de viver, mostra para estes 
jovens que é possível se pre-jovens que é possível se pre-
parar para vida com uma vida parar para vida com uma vida 
digna e de cidadão honesto. digna e de cidadão honesto. 
Deus também é importan-Deus também é importan-
te nessa vida. O Pró-Menor te nessa vida. O Pró-Menor 
ajuda a muitos jovens a se ajuda a muitos jovens a se 
encontrarem, a entender a encontrarem, a entender a 
sua identidade. Estamos aqui sua identidade. Estamos aqui 
para dar amparo e ajudar a para dar amparo e ajudar a 
construir a personalidade e construir a personalidade e 
fazer com que esses indiví-fazer com que esses indiví-
duos não olhem apenas para duos não olhem apenas para 
si. Muitos vêm de sofrimento si. Muitos vêm de sofrimento 
da vida com  famílias pobres. da vida com  famílias pobres. 
Estamos aqui para ajudar a Estamos aqui para ajudar a 
abrir caminhos, inclusive, abrir caminhos, inclusive, 
para obtenção do emprego e para obtenção do emprego e 
que eles se tornem fermento que eles se tornem fermento 
de uma sociedade diferente .de uma sociedade diferente .

ON-  Que número o se-ON-  Que número o se-
nhor tem que sintetiza o nhor tem que sintetiza o 
impacto desse trabalho do impacto desse trabalho do 
Pró-Menor Dom Bosco?Pró-Menor Dom Bosco?

FBFB - De 1996 pra cá, são  - De 1996 pra cá, são 
mais de 12 mil jovens que re-mais de 12 mil jovens que re-
ceberam cerificado de curso ceberam cerificado de curso 
profissionalizante; profissionalizante; 

É um número enorme de É um número enorme de 
pessoas que estão hoje ocu-pessoas que estão hoje ocu-
pando uma va de emprego, pando uma va de emprego, 
graças ao Pró-Menor Dom graças ao Pró-Menor Dom 
Bosco. Bosco. 

Jovens atendidos pelo Pró-Menor Dom Bosco comemoram
 40 anos da entidade

Padre Felipe Balzière concede 
entrevista à equipe do ON JORNAL

Diretora-presidente do ON JORNAL, 
Eny Frutuoso recebe certificado do 
Pró-Menor Dom Bosco pela parceria 

Jornalista Eduardo Monteiro de
 Paula do ON JORNAL recebe

 reconhecimento da instituição
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Secretarias e órgãos estaduais firmam
 cooperação para entrega do Auxílio 

Estadual permanente
Cumprindo mais uma 

etapa para o início da dis-
tribuição do Auxílio Es-
tadual permanente a 300 
mil famílias do Amazonas, 
secretarias e órgãos esta-
duais firmaram, nesta sex-
ta-feira (5), um termo de 
cooperação técnica para 
a entrega dos cartões em 
todo o Estado. A entrega 
do auxílio começa na pró-
xima quarta-feira (10) na 
capital.

O site para consulta de 
quem tem direito ao valor 
mensal de R$ 150 já está 
disponível em www.auxi-
lioestadual.com.br. Para 
saber se o indivíduo está 
contemplado e o local de 
entrega do cartão, é ne-
cessário informar apenas o 
CPF e a data de nascimen-
to. Famílias de 62 municí-
pios serão alcançadas pelo 

benefício, considerado o 
maior programa de trans-
ferência de renda da histó-
ria.

“Todos os meses serão 
repassados para essas fa-
mílias algo em torno de 
R$ 45 milhões. Nós conse-
guimos fazer isso porque 
nós cortamos aquilo que 
era supérfluo, trabalhamos 
com austeridade, adminis-
tramos corretamente as fi-

nanças e por isso que es-
tamos conseguindo fazer 
não só essa entrega, mas 
também outras entregas 
como infraestrutura, rea-
juste dos servidores públi-
cos, alterações que mudam 
a vida das pessoas”, disse o 
governador Wilson Lima.

Aproximadamente 900 
servidores serão mobiliza-
dos para a distribuição dos 
cartões na capital e interior 

do estado. O projeto de lei 
do Governo do Amazonas 
que institui o benefício foi 
aprovado pelos deputados 
estaduais em 27 de outu-
bro. Wilson Lima destacou 
que o auxílio passará a ser 
pago independentemen-
te de até quando possa se 
estender a pandemia do 
novo coronavírus.

Além do acordo de co-
operação técnica firmado 
hoje entre os representan-
tes de 26 órgãos e secreta-
rias, equipes de assistência 
social iniciaram a confe-
rência dos cartões do Au-
xílio Estadual permanente 
e os locais onde serão re-
tirados. Nove pontos serão 
montados para atender a 
população de Manaus, di-
vidindo os nomes dos be-
neficiários por ordem alfa-
bética.

Anunciada a programação de cursos 
da academia Assaí em novembro

Afeam tem recordes em contratos e 
empreendedores atendidos em 2021

A proximidade das festas 
de fim de ano traz também 
oportunidades aos(às) micro 
e pequenos(as) comercian-
tes de todo o Brasil. E para 
oferecer capacitação e infor-
mação a este público, o Assaí 
Atacadista divulga os novos 
cursos gratuitos para o mês 
de novembro, por meio da 
Academia Assaí Bons Negó-
cios. O objetivo é desenvolver 
as competências de gestão e 
compartilhar conhecimen-
tos específicos do setor de 
alimentação para que os(as) 
empreendedores(as) aprimo-
rem ainda mais os seus negó-
cios.

Em parceria com o Sebrae 
e o programa Parceiros da 
Ação, os conteúdos disponi-
bilizados contribuirão para 
o aperfeiçoamento dos(as) 
empreendedores(as). Entre 
eles, está o workshop “Como 
preparar o meu negócio para 
as festas de fim de ano?”, que 

irá falar sobre como entender 
as necessidades do cliente e 
como organizar a logística de 
vendas e entrega para apro-
veitar oportunidades desta 
importante data sazonal. Ou-
tro curso disponível será “Os 
primeiros passos para a aber-
tura de um negócio e o seu 
planejamento 2022”, destina-
do a quem pretende começar 
a empreender no próximo ano 
e quer entender como forma-
lizar a sua empresa, além dos 
direitos e deveres necessários 
para a administração do em-
preendimento.

Os cursos são todos gratui-
tos, mas as vagas são limita-
das. 

Para garantir a participa-
ção, basta acessar o site Aca-
demia Assaí Bons Negócios 
(www.academiaassai.com.br/
eventos), selecionar o(s) cur-
so(s) de sua preferência e se 
inscrever seguindo as orien-
tações que estão no site.

Com mais de 18 mil opera-
ções contratadas e mais de R$ 
160 milhões em recursos libe-
rados de janeiro a outubro na 
capital e no interior, a Agên-
cia de Fomento do Estado do 
Amazonas cumpre o crono-
grama anual de atividades e 
encerra o recebimento de pro-
postas via Portal do Cliente no 
dia 12 de novembro. Conforme 
a direção da Agência, o ano 
de 2021 entra para a história 
como o maior em volume de 
recursos contratados e de em-
preendedores atendidos.

Para o governador Wilson 
Lima, a oferta de crédito tem 
sido fundamental para a re-
tomada da economia. “O cré-
dito é fundamental para que 
muitos empreendedores con-
sigam sustentar seus negó-
cios, principalmente nesse 
momento em que a pande-
mia afetou muito as ativida-
des econômicas. E o auxílio da 

Afeam vem em boa hora para 
a sobrevivência e também 
ampliação de empreendimen-
tos”, ressaltou. De acordo com 
o diretor-presidente da Afe-
am, Marcos Vinicius Castro, 
2021 foi um ano desafiador 
e de muitas transformações 
para a Agência. “Registramos 
recordes de aplicação de cré-
dito dos últimos quatro anos 
e aprimoramos nossas plata-
formas de processamento de 
crédito”, detalha. Segundo o 
gestor, a urgência provocada 
pela incerteza diante da per-
sistência da pandemia provo-
cou uma enorme corrida ao 
crédito. Muitas instituições 
financeiras pisaram no freio, 
enquanto a Agência de Fo-
mento, com ações conduzidas 
pelo governador Wilson Lima, 
colocou-se como uma alter-
nativa, mesmo diante de todas 
as limitações de estrutura e 
volume de recursos.



ON TurismoOPORTUNIDADES & NOTÍCIAS
EDIÇÃO DIGITAL MANAUS-AM, SÁBADO, 6 DE NOVEMBRO DE 2021 77

FIQUE LIGADO. FIQUE ON.

Forró inicia processo de registro como 
Patrimônio Cultural do Brasil

Nono país em atrativos 
culturais, o Brasil come-
mora nesta sexta-feira (5) 
o Dia Nacional da Cultu-
ra. Repleto de patrimônios 
das artes que envolvem 
música, arquitetura, lite-
ratura, história e artesa-
nato, o país possui regiões 
que encantam pelo seu 
ritmo, como é o caso do 
Nordeste com o seu tradi-
cional Forró. A dança deve 
virar em breve Patrimônio 
Cultural do Brasil, já que 
o Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Na-
cional (Iphan), autarquia 
vinculada ao Ministério 
do Turismo, iniciou hoje 
o processo para o registro 
do bem “Matrizes Tradi-
cionais do Forró”.

O pedido foi apresenta-
do pela Associação Balaio 
do Nordeste e pelo Fórum 
Forró de Raiz da Paraíba, 
recebendo ainda o con-
sentimento, por meio de 
abaixo-assinado, de 423 
forrozeiros de todo o país. 
Para o ministro do Turis-
mo, Gilson Machado Neto, 

a inclusão desse ritmo no 
rol do Iphan é mais do que 
justo, já que ele movimen-
ta milhões de turistas por 
ano para o Nordeste e traz 
uma grande carga de his-
tória e de expressões cul-
turais desse povo.

“Temos uma das maio-
res expressões artísticas 
do mundo, o São João, em 
que temos como base o 
Forró. É um ritmo que em-
prega milhares de nordes-
tinos, movimenta a econo-
mia da região e que alegra 

milhões de brasileiros. Re-
conhecê-lo como patri-
mônio é necessário para 
a nossa cultura e também 
para o turismo nacional. 
Vamos juntos continuar 
conservando nossas dan-
ças, ofícios e demais bens 
que só o Brasil possui”, 
destacou o ministro.

De acordo com o Iphan, 
as “Matrizes Tradicionais 
do Forró” são uma forma 
de expressão multimodal, 
cujo núcleo é a perfor-
mance social de um leque 

de tipos de música e dan-
ça. 

O “Forró”, desde seus pri-
meiros registros conhe-
cidos, no início do século 
XX, remete a festa popular 
com música e dança. Na 
segunda metade do sécu-
lo XX, a palavra assumiu 
também o sentido de um 
tipo específico de música, 
cantada ou instrumental, 
para ouvir e para dançar. 
Também passou a desig-
nar um tipo de evento com 
música ao vivo e dança.

Mais de 25 atrações estão 
confirmadas para a 8ª edição do 

‘Carnaval do Mirante’, no Mirante Beagá

Turismo na capital paulista registra a 
quinta alta mensal consecutiva

Nunca antes o carnaval foi 
tão esperado e todo mundo 
já está de olho nas festas para 
2022. O Carnaval do Mirante sai 
na frente com o line-up perfei-
to e promete ser o ponto alto 
da folia de Belo Horizonte. A 8ª 
edição do evento traz uma vibe 
única, com a energia de quem 
quer extravasar e curtir de ver-
dade, além de sons para todos 
os gostos, passando pelo funk, 
axé, pagode, música alternati-
va, samba e sertanejo.

Com festas de 25 de fevereiro 
a 1º de março, no Mirante Be-
agá, no bairro Olhos D’Água, 
mais de 25 atrações sobem ao 
palco do Carnaval do Mirante e 
o ingresso pode ser adquirido 
pela Plataforma Sympla a partir 
de 9 de novembro.

“Para esta que, talvez, seja 

a edição mais aguardada do 
evento, mesclamos artistas já 
consolidados da cena musical 
nacional e outros que estão em 
ascensão ou foram considera-
dos revelação no último ano. 
Também trazemos uma grande 
novidade dessa vez, com um 
dia dedicado à música mais al-
ternativa, que se diferencia dos 
já tradicionais, axé, pagode, 
sertanejo, samba e funk. Será 
possível curtir com segurança 
e aproveitar o carnaval de ver-
dade novamente”, ressalta Car-
los Magno, sócio-diretor da Box 
Entretenimento, que promove 
o evento. A Box Entretenimento 
informa, ainda, que seguirá os 
protocolos sanitários estabe-
lecidos pela Prefeitura de Belo 
Horizonte para a realização de 
eventos.

O Índice Mensal de Atividade 
do Turismo de São Paulo (Imat-
-SP), do Conselho de Turismo da 
FecomercioSP em parceria com 
a SPTuris, apresentou a quinta 
alta seguida no mês de setem-
bro. Desde maio, o índice tem 
registrado aumento em relação 
ao mês anterior.

O índice ficou em 64,7 pontos, 
o que representa 4,7% acima do 
registrado em agosto. Em rela-
ção ao mesmo período de 2020, 
houve crescimento de 48,2%. 
Todas as variáveis analisadas 
pelo indicador registraram au-
mento, com destaque para a 
movimentação de passageiros 
nas rodoviárias paulistas, com 
alta de 9,1%, na comparação 
mensal, e 44%, no contraponto 
anual. Segundo a FecomercioSP, 
foram 782 mil pessoas circulan-
do nos terminais rodoviários 
durante o mês, o maior número 

desde janeiro deste ano. A enti-
dade disse que há uma deman-
da reprimida no transporte aé-
reo que tem contribuído para a 
retomada do setor, mesmo com 
o aumento médio das tarifas. 
Nos aeroportos de Congonhas 
e Guarulhos, a movimentação 
cresceu 6,8% entre agosto e se-
tembro, e dobrou na compa-
ração com setembro de 2020. 
Foram mais de 3 milhões de pas-
sageiros no mês, nível mais alto 
desde março do ano passado.

A ocupação hoteleira na capi-
tal paulista tem se beneficiado 
pela maior movimentação de 
pessoas nos terminais rodovi-
ário e aéreo, atingindo 50,4%, 
que representa o mais alto per-
centual desde fevereiro de 2020. 
Em relação a agosto, houve au-
mento de 5,4% nessa ocupação, 
e de 112%, na comparação anu-
al.
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Amazonas debate desafios da 
gestão ambiental na Amazônia 

em evento na COP26
O titular da pasta de meio 

ambiente do Amazonas, Edu-
ardo Taveira, participou na 
manhã desta sexta-feira (5) 
do painel “Amazônia Real”, 
evento realizado na Confe-
rência das Nações Unidas so-
bre as Mudanças Climáticas 
de 2021, a COP26. Em sua fala, 
o secretário de Estado des-
tacou a importância de uma 
coalizão global pela conser-
vação da Amazônia. 

O painel teve sessões co-
ordenadas pelo Fórum de 
Secretários do Meio Ambien-
te da Amazônia Legal e pelo 
Ministério do Meio Ambiente 
(MMA), no Espaço Brasil, em 
Glasgow, na Escócia. O ob-
jetivo do quadro foi dar pro-
tagonismo aos agentes que 
implementam políticas am-
bientais na maior floresta tro-
pical do mundo. 

Ao todo, foram sete ses-
sões, com tempo médio de 45 
minutos, para abordar temas 
como ilícitos ambientais, ini-
ciativas dos estados, carbono 
florestal, políticas públicas 
para áreas protegidas e lide-
rança da mulher indígena na 

gestão comunitária. Além do 
Amazonas, representantes 
dos nove estados brasileiros 
que compõem a Amazônia 
Legal discursaram e compar-
tilharam experiências. 

Na sessão “Desafios e opor-
tunidades para o combate aos 
ilícitos ambientais”, o secretá-
rio destacou que é necessário 
que os países ricos reconhe-
çam a sua responsabilidade 
pelas escolhas que fizeram no 
passado e os caminhos que os 
levaram à tragédia ambiental 
que vivemos: as mudanças 
climáticas. 

Durante o painel, o secretá-
rio destacou que, no Amazo-

nas, mais de 50% da popula-
ção está na linha da pobreza, 
e 25% está abaixo da linha 
da pobreza. Soluções para as 
mudanças do clima devem 
incluir políticas públicas para 
o desenvolvimento social, se-
gundo conta.

 Na sessão “Floresta+ e suas 
modalidades”, o secretário 
Eduardo Taveira destrinchou 
o Programa Bolsa Floresta+, 
vinculado ao Programa Flo-
resta+, do Governo Federal. 
Trata-se de um programa de 
pagamento de serviços am-
bientais que será reformula-
do com foco no mercado de 
carbono.

Evento organizado 
pela Yunus Negócios 

Sociais traz painel 
sobre Zero Carbono

Pela primeira vez o Brasil 
ganhará um Fórum especial 
do Global Social Business 
Summit, que acontecerá de 
forma gratuita e online no 
dia 9 de novembro, a partir 
das 13h45, coordenado pela 
Yunus Negócios Sociais, refe-
rência mundial no apoio e de-
senvolvimento de negócios 
com foco em impacto social 
e ambiental por meio de suas 
duas unidades de negócios, 
Yunus Corporate e Yunus In-
vestimentos. Liderado pela 
Yunus Centre, Grameen Crea-
tive Lab, e pelo Nobel da Paz, 
Muhammad Yunus, o evento 
reúne diversos entusiastas 
e praticantes dos conceitos 
de negócios de impacto do 
mundo.

O conceito ‘Zero Carbono’, 
um dos temas debatidos no 
evento, trata de todo proces-
so que reduz ou neutraliza os 
gases causadores do efeito 
estufa, ou seja, deixa de poluir 
a atmosfera por completo. De 
acordo com especialistas, o 
crescimento do efeito estu-
fa ficou entre os 10% e 12% 
apenas em 2020, superando 
o aumento registrado no ano 
anterior, que já havia sido de 
9,6%, segundo relatório do 
Observatório de Clima. Em 
números absolutos, isso sig-
nifica que, em um único ano, 
o Brasil lançou na atmosfera 
mais de 2,17 bilhões de tone-
ladas de dióxido de carbono. 
Isso representa uma média de 
10,4 toneladas brutas de CO2 
emitido por cada brasileiro.

O painel ‘Zero Carbono’ vai 
debater sobre a importância 
das iniciativas de combate à 
crise climática e geração de 
impacto ambiental positivo. 
“O tema vem de encontro, in-
clusive, à COP26 e aos com-
promissos assumidos pelos 
países na diminuição de emis-
são de gases do efeito estufa, 
desmatamento e queimadas”, 
afirma Túlio Notini, diretor da 
Yunus Social Business no Bra-
sil. O bate-papo terá a parti-
cipação de Fernanda Stefani, 
da 100% Amazônia e Rogério 
Cavalcante, founder e CEO da 
Um Grau e Meio.

Governo e BID garantem inclusão de Comitês 
de Bacia Hidrográfica no Prosamin+

Em nova fase, o Programa 
Social e Ambiental dos Igara-
pés de Manaus e do Interior 
(Prosamin+) traz como uma 
das principais inovações, a 
instalação do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do 40. A proposta 
da Unidade Gestora de Proje-
tos Especiais (UGPE), respon-
sável pela execução do pro-
grama, obteve aprovação do 
Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), que vai 
destacar recursos para apoiar 
a iniciativa.

Com isso, o Governo do 
Amazonas pretende assegu-
rar a participação social nos 
processos decisórios relativos 

à gestão dos recursos hídri-
cos na área de intervenção do 
Posamin+, ao longo da Bacia 
do 40, que abrange os bair-
ros Zumbi, Zumbi 2, Arman-
do Mendes, Distrito Industrial, 
Japiim, Cachoeirinha, Betânia, 
Morro da Liberdade, Educan-
dos e Centro; além de apoiar 
os já criados comitês de bacias 
de outras regiões da cidade de 
Manaus.

Os comitês de bacia estão 
previstos na Lei 3.167/2007, 
que trata sobre a política es-
tadual de recursos hídricos. 
Atualmente, existem dois co-
mitês já criados – o da Bacia 
Hidrográfica do Tarumã-açu e 

o da Bacia do Puraquequara. A 
proposta da UGPE é trabalhar 
junto à Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente (Sema), tanto 
na criação do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do 40, quanto no 
apoio e mitigação dos comitês 
das outras bacias, para que te-
nham uma participação mais 
efetiva.

Segundo o coordenador 
executivo da UGPE, Marcellus 
Campêlo, o contrato de finan-
ciamento com BID prevê re-
cursos para o fortalecimento 
dos comitês de bacias hidro-
gráficas e na organização de 
informações acerca dos recur-
sos hídricos.
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Europa vive aumento de casos e volta a 
ser epicentro da Covid-19

O diretor-geral da Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, comuni-
cou nesta semana, que as 
mortes e novos casos de 
Covid-19 voltaram a au-
mentar após 22 meses dos 
primeiros casos da doen-
ça e depois de quase um 
ano de aprovação das va-
cinas.

Nos últimos sete dias, 
56 países, de todas as re-
giões, apresentaram um 
aumento nas mortes de 
mais de 10%.

Mais de 5 milhões de 
mortes foram relatadas até 
agora, mas a OMS acredita 
que o número seja maior. 
Mais de 50 mil pessoas es-
tão perdendo suas vidas a 
cada semana.

Tedros ressaltou as de-
núncias de falta de leitos 
de terapia intensiva e de 
abastecimento, profissio-
nais de saúde sobrecarre-
gados e hospitais atrasan-
do outros procedimentos 
importantes.

“Isso não deveria estar 
acontecendo. Nós temos 
todas as ferramentas para 
prevenir a transmissão da 
COVID-19 e salvar vidas, e 
nós continuamos pedindo 
para que todos os países 
usem essas ferramentas”, 

disse o diretor-geral da 
OMS.

Na quarta-feira (03), a 
OMS adicionou uma nova 
ferramenta, a inclusão da 
vacina Covaxin na lista de 
uso de emergência apro-
vada pela organização.

Promotor do TPI abre investigação 
sobre crimes contra a humanidade na 

Venezuela

Bolsonaro vira alvo de protestos em 
marcha de Greta na COP26

O promotor-chefe do 
Tribunal Penal Interna-
cional, TPI, decidiu abrir 
uma investigação sobre o 
uso da força durante pro-
testos e manifestações 
ocorridos na Venezuela 
desde 2017.  

A decisão de Karim Khan 
acontece após denúncias 
de que as forças de segu-
rança do Estado “teriam 
usado frequentemente a 
força excessiva para dis-
persar e reprimir mani-
festações” no país. O pro-
motor do TPI anunciou a 
decisão em Caracas, onde 
firmou um memorando 
de entendimento com o 
presidente venezuelano, 
para que exista uma co-
laboração efetiva, “apesar 
das diferenças de opinião 
sobre o assunto.”  

O memorando esclarece 
que ainda não foi identi-
ficado “nenhum suspei-
to nem objetivo”, mas a 

investigação tem como 
meta “esclarecer a verdade 
e se existem ou não moti-
vos para acusar alguém”.  

Durante o anúncio da 
investigação, o presiden-
te da Venezuela, Nico-
lás Maduro, declarou que 
“respeita a decisão en-
quanto Estado, apesar de 
não concordar”. Segundo 
Maduro, o acordo firmado 
garantirá “a cooperação, o 
apoio mútuo e o diálogo 
construtivo entre a Vene-
zuela e a promotoria do 
Tribunal Penal Internacio-
nal”.  O promotor do TPI 
afirmou estar ciente “das 
linhas divisórias políticas 
e das divisões geopolíti-
cas”. Khan explicou que é 
guiado pelos “princípios 
da legalidade e do Esta-
do de direito” e lembrou a 
importância do seu escri-
tório ter o espaço neces-
sário para poder realizar o 
trabalho.  

O presidente do Brasil, 
Jair Bolsonaro foi um dos 
alvos preferidos de mani-
festantes ambientais no 
protesto durante a Marcha 
do Clima promovida on-
tem (5) por entidades de 
jovens, entre elas a Fridays 
For Future, da ativista sue-
ca Greta Thunberg.

Com  gritos de “Fora, Bol-
sonaro!”, os manifestantes 
fizeram  discursos na praça 
George, no centro de Glas-
gow. Indígenas brasileiros 
e de países sul-america-
nos destacaram Bolsonaro 
como uma ameaça às suas 
comunidades e um dos 
principais responsáveis 
pela destruição da Amazô-
nia.

O presidente também vi-
rou personagem de uma 
performance, em que su-
postos policiais arrasta-
vam pela praça uma fileira 
de ativistas com máscaras 
de líderes, acorrentados 
uns aos outros. 

“Criminosos do clima 
passando! Criminosos do 
clima passando!”, gritavam 
os agentes fictícios para os 
acorrentados fantasiados 
como o ex-presidente dos 
EUA Donald Trump, o pre-
sidente chinês, Xi Jinping, 
Bolsonaro, o primeiro-mi-
nistro da Austrália, Scott 
Morrison, o líder russo, 
Vladimir Putin, o magnata 
da mídia Rupert Murdoch, 
e o premiê indiano, Naren-
dra Modi. Com informa-
ções da Folhapress. 
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Governo do Amazonas 
entrega Arena do Monte 

completamente revitalizada 

O Governo do Amazonas 
entregou, nesta quinta-fei-
ra (04/11), a revitalização da 
Arena do Monte, na avenida 
Samaúma, no bairro do Mon-
te das Oliveiras, na zona nor-
te. Esse é o segundo espaço 
dedicado ao esporte e ao la-
zer da capital completamente 
revitalizado e entregue à po-
pulação. Outros quatro cam-
pos recebem obras por meio 
da Secretaria de Estado de In-
fraestrutura e Região Metro-
politana (Seinfra), com apoio 
da Fundação Amazonas de 

Alto Rendimento (Faar).
Em setembro deste ano, o 

governador Wilson Lima en-
tregou o Campo do Teixeirão, 
no bairro Jorge Teixeira, na 
zona leste. A previsão é que 
13 campos e arenas sejam re-
vitalizados na capital. Os in-
vestimentos fazem parte do 
+Infraestrutura, um pacote 
com investimentos de mais 
de R$ 1 bilhão em obras em 
todo estado.

“Nós estivemos aqui há al-
gum tempo e vimos as con-
dições do espaço e, hoje, é o 

segundo campo a ser inaugu-
rado, mais do que um campo, 
é um espaço esportivo, um 
espaço comunitário. É um 
prazer muito grande devol-
ver a Arena do Monte para a 
comunidade, para que todos 
cuidem e possam fazer um 
bom usufruto de esportes 
aqui”, afirmou o secretário da 
Seinfra, Carlos Henrique.

O novo espaço conta com 
quadras esportivas, arqui-
bancada e ainda um espaço 
para a prática de atividades 
socioculturais do bairro.

Torcedor do Chelsea 
é preso por ofensas 
contra torcida do

 Tottenham

Um torcedor do Chel-
sea de 21 anos foi preso 
nesta sexta-feira após 
publicar tuítes antisse-
mitas dirigidos à torcida 
do Tottenham (clube que 
tem forte ligação com o 
judaísmo), incluindo fo-
tos do campo de con-
centração de Auschwitz 
e um homem fazendo 
uma saudação nazista. 
Nathan Blagg, que tra-
balha na construção de 
estradas e mora com os 
pais, recebeu uma sen-
tença de oito semanas.

Ele disse à polícia local 
que as mensagens, pu-
blicadas entre setembro 
de 2020 e fevereiro deste 
ano, eram “brincadeiras 
entre amigos”.

Blagg foi denunciado 
em fevereiro e suas men-
sagens foram investiga-
das pelo Chelsea. O juiz 
Michael Hamilton disse a 
Blagg que os posts feitos 
no Twitter eram “abomi-
náveis e grosseiramente 
ofensivos”. “Referências 
ao Holocausto e outros 
assuntos não podem, sob 
qualquer ponto de vista, 
ser categorizadas como 
brincadeiras”, ensinou.

A representante legal 
de Blagg no caso, Mae-
ve Thornton, disse que o 
torcedor é imaturo e es-
tava “profundamente ar-
rependido”.

Em sua conta no Twit-
ter, o Chelsea, cujo dono 
Roman Abramovich é ju-
deu, disse que o clube 
continuará a trabalhar 
com a polícia e “apoiar 
o julgamento de tais cri-
mes para mostrar que 
a postagem de conteú-
do odioso e abusivo tem 
consequências”.

Peso-pesado Keno Marley é vice-campeão 
mundial de boxe na Sérvia

Faltou muito pouco para o 
brasileiro Keno Marley, de 21 
anos, conquistar o título de 
campeão mundial na cate-
goria até 86 quilos, mas ele 
parou diante do cubano Lo-
ren Alfonso Dominguez, de 
26 anos, naturalizado azer-
baijão e representante do 
país no campeonato mundial 
da modalidade, em Belgrado 
(Sérvia). Após uma luta equi-
librada na tarde desta sexta-
-feira (5), o jovem baiano foi 
superado por Dominguez por 
3 a 2, e ficando com a meda-
lha de prata, a conquista até 
agora mais importante na 
carreira do pugilista, nascido 
na pequena Speaçu (BA).

Até chegar à final, Marley 

foi desbancar vários adver-
sários pelo caminho. Logo 
na estreia derrotou o caza-
que Bek Nurmaganbet, cam-
peão asiático de 2019. Na 
sequência, o baiano empla-
cou vitórias unânimes (5 a 0) 
contra o coreano Hyeongkyu 
Kim nas oitavas, e contra o 
polonês Sebastian Viktozak-
do, nas quartas.  Na semi, 
já com o bronze garantido - 
não disputa de terceiro lugar 
na modalidade - o baiano 
despachou o o belga Victor 
Schelstraete, também por 5 
a 0. 

O jovem baiano vem acu-
mulando resultados promis-
sores nos últimos três anos. 
Conquistou a medalha de 

ouro nos Jogos Pan-Ameri-
cananos da Juventude, em 
Buenos Aires (Argentina), 
em 2018, e no ano seguinte 
faturou a prata no Pan-Ame-
ricano de Lima (Peru). O pu-
gilista também representou 
o Brasil em Tóquio 2020, mas 
foi eliminado nas quartas 
de final, por 3 a 2, britânico 
Benjamin Whittaker. Com a 
prata conquistada por Mar-
ley nesta sexta (5), o Brasil 
chega a oito medalhas na 
disputa masculina em Mun-
diais (um ouro, duas pratas 
e cinco bronzes), e quatro na 
feminina (dois ouros e dois 
bronzes), em competições da 
Associação Internacional de 
Boxe Amardor (Aiba) .


